


MODEL: NEW IMPERIAL

DGC5-2111N  |  تمام استیل



New Imperial

MODEL: NEW IMPERIAL

DGC5-2112N | سفید با رویه استیل

MODEL: NEW IMPERIAL

DGC5-2111N | تمام استیل

NEW IMPERIALNEW IMPERIALمدل محصول

DGC5-2111NDGC5-2112Nکد مدل

سفید با رویه استیلتمام استیلرنگ

صفحه نمایش لمسی

22تعداد جوجه گردان

22تعداد شعله زمان دار

دماسنج دیجیتال

درب گرمخانه کشویی

سرشعله های ساباف ایتالیا

فن گردش هوای داغ و المنت برقی

لعاب آسان پاک شو ETC درون محفظه فر

صفحه رویه یک تکه

درب فر با شیشه دوجداره 

قفل کودک

فن خنک کننده

کاربری ایمن
قفلکودک|فنخنککننده

کاربری آسان
صفحهنمایشلمسی|دوشعلهزماندار|دربگرمخانهکشویی

پخت کامل و با کیفیت
دماسنجدیجیتالدقیق|سرشعلههایایتالیاییساباف|فنگردشهوای

داغوالمنتبرقی)توربوفن(

نظافت آسان
صفحهرویهیکتکه|لعابآسانپاکشودرونمحفظهفر

دربفرباشیشه2جدارهجداشونده

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند



Imperial

MODEL: IMPERIAL

DGC5-2102N | سفید با رویه استیل

MODEL: IMPERIAL

DGC5-2101N | تمام استیل

کاربری ایمن
قفلکودک|فنخنککننده

کاربری آسان
صفحهنمایشلمسی|یکشعلهزماندار|دربگرمخانهکشویی

پخت کامل و با کیفیت
سرشعلههایایتالیاییساباف|فنگردشهوایداغوالمنتبرقی)توربوفن(

نظافت آسان
صفحهرویهیکتکه|لعابسلفکلیندرونمحفظهفر

دربفرباشیشه2جدارهجداشونده

IMPERIALIMPERIALمدل محصول

DGC5-2101NDGC5-2102Nکد مدل

سفید با رویه استیلتمام استیلرنگ

صفحه نمایش لمسی

22تعداد جوجه گردان

11تعداد شعله زمان دار

xxدماسنج دیجیتال

درب گرمخانه کشویی

سرشعله های ساباف ایتالیا 

فن گردش هوای داغ و المنت برقی )توربوفن(

لعاب سلف کلین درون محفظه فر

صفحه رویه یک تکه

درب فر با شیشه دوجداره 

قفل کودک

فن خنک کننده

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند



7 دقـــیقـه تــا پیتــزا
پیتـزای    خوـبی  بـه  خونـگی  پیتـزای  چـرا 

نمیشـه؟ رسـتورانی 
ایـن سـوالیه کـه تابحـال بـه ذهـن خیلـی از   

طرفـدارای پیتـزا رسـیده، مخصوصـا اوناـیی کـه 
غیـر از خـوردن  پیتـزا  دوسـتدار پختنـش هـم 

. هستند
جوابـش یـه چیـزه: فـر با حـرارت نامناسـب و   

نبـود گـردش هـوای داغ داخـل فر.
پیتـزای    بـا  رسـتورانی  پیتزاهـای  تفـاوت  راز 

حـرارت  و  کوتـاه  زمـان  در  پخـت  خونـگی، 
ایـن قابلیـت در اجـاق گازهـای  اگـر  باالسـت، 
میشـه  باعـث  باشـه،  داشـته  وجـود  خونـگی 
خمیـر تـرد و در عیـن حـال لطیـف از آب دربیاد 
و پنیـر و مـواد روی پیتـزا کامـا پختـه بشـن. 
وقـتی حـرارت پاییـن تـر باشـه دو حالـت پیش 
میـاد: یـکی اینکـه زمـان پخت رو بـاال ببریم که 
باعـث میشـه مـواد روی پیتـزا بـه انـدازه بپـزن 
اما نونش خشـک بشـه یا بسـوزه و حالت دوم 
اینـه کـه در زمـان کوتـاه تـری پیتـزا رو از فـر 
بیـرون بیاریـم کـه نتیجـه اش یـه نـون تقریبـا 

خـوب، امـا بـا مـواد روـیی نپخته سـت.
تولیـد    بـا  دوو  نیوایمپریـال  گاز  اجـاق  فـر 

بـه  توربوفـن،  از  حاصـل  یکنواخـت  حـرارت 
پیتـزای خوشـمزه  ظـرف 7 دقیقـه یـک  راحـتی 
هـم  خودتـون  و  میـده  تحویلتـون  حرفـه ای 
باورتـون نمیشـه کـه تونسـتین ایـن پیتـزا رو 

کنیـن. درسـت  خونـه  تـوی 



ســامتی و حــال خــوب شــما دغدغــه مــا اســت. حــاال کــه بــه ناچــار قــرار اســت بیشــتر در خانــه 
بمانیــم، مــا در دوو تــاش کرده ایــم تــا بهانــه ای شــویم بــرای بیشــتر لبریــز شــدن خانه تــان از 

خاطــرات خــوب زندگــی.
ایــن مجموعــه از محصــوالت دوو بــا فناوری هــای روز و دوســتدار محیــط زیســت و مهمتــر از 
آن بــا عشــق ســاخته و پرداختــه شــده اســت. قدردانیــم کــه در زمانــه ی فاصله گــذاری اجتماعــی 

مــا را بــه خانه تــان راه می دهیــد. ســامت بمانیــد.

DE9900274

نشان زرین حمایت از حقوق مصرف کننده برای 
دهمین سال متوالی

استاندارد کیفیت و ایمنی اروپا
0407

برای دریافت نسخه دیجیتال 
کاتالـوگ، کد را اسکــن کنید.

daewoo.ir


